
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
10 de novembre de 2020, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 43 que va tenir lloc el dia 3 de 
novembre de 2020. 
 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Rotary Club 
Manresa-Bages, Fundació Privada (AJT.CNV 83/2020). 
 
 
Àrea de Serveis  Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la incautació de la garantia definitiva del contracte de subministrament de 
diversos documents personalitzats per a la Gestió Tributària, Recaptació i Seguretat 
Ciutadana. (CON.EXE 85/2020). 
 
Regidoria delegada Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovat el conveni específic de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a la realització de les pràctiques 
acadèmiques externes del Grau oficial en Geografia i Ordenació del Territori (AJT.CNV 
85/2020). 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Aprovada la inclusió de l’adjudicatària ELS SALOMONS, SL en l’expedient GES.OJC 
1/2019 referent a la primera operació jurídica complementària al Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial Plana del Pont Nou de Manresa. (GES.OJC 1/2019). 
 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació i d’Habitatge 
 
Aprovat l’annex de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració 
relatiu a l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació, en relació amb la tramitació dels 
ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els 
lloguers de l’habitatge habitual. (AJT.CNV 66/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat el quadre comparatiu de les facturacions segons contracte i les reals o 
previstes del contracte de la concessió administrativa del servei públic de les llars 
d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep. (CON.EXE 76/2020) 
 
Aprovat el quadre comparatiu de les facturacions segons contracte i les reals o 
previstes del contracte de la concessió administrativa del servei públic de les llars 
d’infants la Llum i Bressolvent. (CON.EXE 81/2020). 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament del 
projecte Laboràlia a alumnat d'educació secundària, cursos 2020-2021 al 2022-2023. 
(AJT.CNV 87/2020). 
 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la protectora 
d’animals de Manresa-Aixopluc Associació, per portar a terme el projecte “Millorem la 
protectora de Manresa” (AJT.CNV 68/2020). 
 


